
 

 

 
                   

Geografický  ú stav, Pr í rodove decka  fakúlta, MU 

Budova 4, 5, Aula,  Kotlářská 2, 611 37 Brno https://mapy.cz/s/kenalukuma 

Přednášky: 

Česká Antarktida (přednáška pro studenty a učitele SŠ) 

11. 11. 2019 13:00-14:30 Aula  

Víte, že Česká republika má vlastní vědecký program v Antarktidě? Zastřešuje ho Masarykova univerzita, která 

od roku 2006 provozuje Českou vědeckou stanici J.G. Mendela na ostrově Jamese Rosse a od roku 2018 

i terénní stanový kemp s polní kuchyní na ostrově Nelson Island v Antarktidě. Za tu dobu se tu vystřídalo již 

více než sto třicet výzkumníků z víc než třiceti vědních oborů. O tom, proč jsou Antarktida a její studium pro 

lidstvo tak důležité, co všechno (nejen čeští a nejen) vědci v Antarktidě zkoumají, jak se žije na takové polární 

základně, jaká zvířata lze potkat v jejím okolí a co všechno se může na takové vědecké expedici přihodit, vám 

na přednášce vesele i vážně povypráví vedoucí osmi antarktických výprav, dr. Pavel Kapler z Geografického 

ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 

GIS Day 

13. 11. 2019 08:00 – 18:00, budova č. 5: posluchárna Z3 (1.patro vlevo) + mapovna (přízemí vpravo); 

aula 

Webové stránky akce: https://www.facebook.com/events/432475724283998/ 

Dopolední program (8:00-13:00) je určen pro studenty středních škol a gymnázií. Připravili jsme pro ně 

několik stanovišť ve stylu šifrovací hry, kde si budou moct vyzkoušet aplikovat poznatky ze zeměpisu a 

kartografie. Odpolední program (15:00-18:00) je určen všem zájemcům. Tradičně jsme pozvali odborníky z 

GIS firem. Tentokrát to budou World from Space, Kancelář architekta města Brno, Ústav výpočetní techniky 

MUNI a Český hydrometeorologický ústav. 

Geografická Pecha Kucha Night  

13.11. 2019 18:00 budova č. 5, posluchárna Z2 (přízemí vlevo) 

série sociálně-geografických prezentací, 20x20 vteřin geografických témat a myšlenek 

 

Naše nová válka a zmatení jazyka: diskuse o situaci v severní Sýrii 

14. 11. 2019 10:00-11:30 budova č. 4, posluchárna Z6 (v 1. patře vlevo) 

9. října 2019 napadlo Turecko Sýrii a začalo tím novou válku na Blízkém východě. Zatímco v Rožavě, o jejíž 

území se válka vede, umírají vojáci i civilisté, válka je obhajována jazykem boje proti terorismu a vytváření 

mírových zón. Nedochází zde ke zmatení jazyka? Kdo je terorista a kdo mírotvůrce? A kdo má moc definovat 

význam těchto slov? 

V improvizované diskusi přednesou moderátoři několik argumentů silového vůdce, prezidenta Erdogana, a 

vyzvou přítomné studenty a další účastníky ke zpochybnění nebo potvrzení těchto argumentů. V diskusi budou 

reflektovány reálie společenského a politického vývoje v Rožavě a okolí. Diskusi moderují Petr Daněk a Pavel 

Doboš z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 
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